
Privacyverklaring

Leven en Werk respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat alle 
verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming wordt behandeld. Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle 
websitebezoeken, inschrijvingen en overeenkomsten met Leven en Werk. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens vormen de informatie waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Gegevens 
worden bewaard op het moment dat er een inschrijving is en als je contact met ons opneemt. Leven en 
Werk kan persoonsgegevens van je verwerken en bewaren, omdat je je inschrijft voor de nieuwsbrief, 
blogs, e-book, een training, coaching of workshop en/of omdat je contact opneemt met Leven en Werk. 
Leven en Werk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– je naam. 
– je bedrijfsnaam of de naam van de organisatie/het bedrijf waar je voor werkt.
– je adresgegevens.
– je telefoonnummer.
–  je e-mailadres.
– je bankrekeningnummer.
– gegevens die je zelf verstrekt in je bericht.

Nieuwsbrief 

Leven en Werk biedt sporadisch een nieuwsbrief aan. Op deze manier houdt Leven en Werk je op de 
hoogte van artikelen en blogs, nieuws en aanbod. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij 
bij elke nieuwsbrief de mogelijkheid je af te melden.

Waarom je gegevens nodig zijn

Leven en Werk verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van je inschrijving voor een coaching, workshop of training en de betaling daarvan. 
– Je te bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
– Je te informeren over wijzigingen van het aanbod.
– Als Leven en Werk hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn

Leven en Werk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, 
waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

Leven en Werk verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens
verwerken in opdracht van Leven en Werk, sluit Leven en Werk een verwerkersovereenkomst om te 
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leven en Werk 
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een 
verzoek tot inzage, correctie, beperking, kopie of verwijdering sturen naar levenenwerk@edithlindhout.nl 
In sommige gevallen vraagt Leven en Werk hiervoor om jouw legitimatie, ter bescherming van jouw 
privacy. Leven en Werk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
– Je kunt bezwaar maken tegende verwerking van jouw gegevens;
– Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens 
onrechtmatig verwerken.
– Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat 
je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken. 

Social media

Leven en Werk maakt gebruik van verschillende diensten om berichten op social media te delen, zoals 
Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op jouw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring 
van Twitter, Facebook en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens 
doen die zij met deze code verwerken.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud 
of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de 
betreffende website te lezen.

Google Analytics
Leven en Werk maakt gebruik van Wordpress en Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 
website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-
adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het 
privacybeleid van Google voor meer informatie. Je vindt hier ook het privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de 
website aan Leven en Werk te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of 
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Leven en Werk heeft hier geen invloed 
op. Leven en Werk heeft Google geen toestemming gegeven om via Leven en Werk verkregen Analytics-
informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Leven en Werk heeft gegevens delen met Google 
uitgeschakeld.

Beveiliging

Leven en Werk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Leven en Werk maakt gebruik van beveiligingstechnologie om te borgen dat jouw persoonsgegevens
niet in verkeerde handen vallen. De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens 
nodig hebben.

mailto:levenenwerk@edithlindhout.nl


Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als 
je meer informatie wenst over de beveiliging van door Leven en Werk verzamelde persoonsgegevens, 
neem dan contact op met Leven en Werk.

Leven en Werk
Edith Lindhout
Lange Lauwerstraat 69-71
3512 VH, Utrecht
06 83244350
levenenwerk@edithlindhout.nl

Wijzigen van deze privacyverklaring

Leven en Werk mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de 
hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina 
is voor het laatst aangepast op 22 juni 2018.
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